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ATA DA DÉCIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BATURITÉ DO ANO DOIS 
MIL E DEZESSEIS 

 
Aos dois dias do mês de Maio do ano dois mil e dezesseis, às 

dezenove horas e dezoito minutos, teve início a Décima Sexta Sessão Ordinária do 
Primeiro Período Legislativo da Câmara Municipal de Baturité, com as presenças 
dos seguintes vereadores, num total de onze: IRMÃ EDILEUZA PAIVA, 
PRESIDENTE, HÉRBERLH MOTA, VICE-PRESIDENTE, MARCELO CARDOSO, 
PRIMEIRO SECRETÁRIO, NILTON GUEDES FILHO, SEGUNDO SECRETÁRIO, 
RENALDO BRAGA, SIMONY FEITOSA, SOCORRO ARAÚJO, LUCIANO 
FURTADO, NELSON ARRUDA, GILDO BARROS, VALDIM OLIVEIRA. Não 
compareceram e justificaram suas ausências os vereadores SÁVIO CÉSAR e 
OZANAN MOREIRA. Havendo número legal, a Presidente IRMÃ EDILEUZA deu por 
aberta a presente Sessão Ordinária, cumprimentando a todos e fazendo com os 
presentes as orações do Pai Nosso, Ave Maria e a mensagem de fé. IRMÃ 
EDILEUZA autorizou, em seguida, o Sr. Carlos Gardel fazer a leitura da Ata da 
Sessão anterior que foi aprovada por unanimidade. Foram feitas a seguir pelo Sr. 
Liduino Cardoso, Diretor Geral da Câmara, as leituras do Expediente e da Ordem do 
Dia, respectivamente. EXPEDIENTE – CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS: Ofício 
113/16, encaminhando à Dra. Cristiane Braga Saraiva – Prefeita Municipal, cópias 
dos autógrafos de Projetos de Leis Nºs 1686 a 1688/2016 que constam das 
seguintes Ementas: dispõe sobre derrogação da Lei 1.310/2007 e institui novos 
regulamentos para o Conselho Municipal do FUNDEB e dá outras 
providências. Altera a Lei 1.652/2015 – rateio do PMAQ, na forma que 
especifica e dá outras providências; e, altera a Lei Municipal 1.627/2014 – 
Programa Mais Médicos, na forma que especifica e dá outras providências. 
Ofício 114/2016, comunicado à Dra. Cristiane – Prefeita, uma proposição verbal de 
autoria do vereador OZANAN MOREIRA. Ofício 115/2016 ao Dr. Delcir – Secretário 
de Segurança Pública de nosso Estado, solicitando uma reunião para tratar sobre o 
funcionamento da Delegacia Regional de Polícia Civil de Baturité. Expediente 
S/Nº/2016, comunicando ao Dr. Francisco de Paula Rocha Aguiar o 
encaminhamento eletrônico da prestação de contas de gestão – balanço geral desta 
Casa, referente ao exercício financeiro de 2015 e sob a inteira responsabilidade da 
atual Presidência desta Casa. Ofício S/Nº/2016, encaminhando eletronicamente o 
PGI mensal, alusivo a prestação de contas do mês de março do ano em curso e 
pertencente a este Legislativo Mirim. Foi apresentada aos Vereadores, povo em 
geral presente ao Plenário e aos internautas a prestação de contas desta Casa, 
referente ao mês de março/16. CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: A pedido do 



vereador LUCIANO FURTADO foi lido um expediente do Núcleo de Estimulação 
Precoce da Políclica de Baturité, fazendo alusão ao funcionamento, quanto aos 
fatores pré-natais, fatores peri-natais e fatores pós-natais com funcionamento nas 
terças e quartas. Recibo de Importação Nº 3868/2016 - I do SIM do TCM/CE, 
comunicando o recebimento eletrônico do PGI mensal, alusiva a prestação de 
contas do mês de março do ano em curso e pertencente a este Legislativo Mirim. 
Ofício 12301/2016/SEC do Sr. Frank Martins Tavares Filho – Secretário Adjunto do 
TCM – CE, anexando cópia do Acórdão nº 5627/2011 dos Conselheiros do TCM/CE, 
fazendo alusão a prestação de contas de gestão desta Casa, exercício financeiro de 
2005. Protocolo Nº 103643/16 do TCM/CE, comunicando o recebimento eletrônico 
de nossa prestação de contas de gestão – balanço geral desta Casa, referente ao 
exercício financeiro de 2015 e sob a minha inteira responsabilidade. ORDEM DO 
DIA: Ofício 070/16 e justificativa da Dra. Cristiane – Prefeita, anexando Projeto 
de Lei 047/16 que declara de utilidade pública para fins de desapropriação, um 
terreno regular localizado na fazenda Riacho do Padre, zona rural, Distrito de Jucá, 
neste município, e dá outras providências. Matéria enviada para a CJR, quando o 
vereador LUCIANO FURTADO pediu dispensa, sendo aprovado por todos. Em 
seguida a Presidente IRMÃ EDILEUZA pôs em votação o mencionado Projeto 
sendo aprovado por unanimidade. O vereador VALDIM agradeceu a Prefeita e 
aos colegas pela aprovação da matéria de desapropriação do terreno do 
campo da sua comunidade Jucá do Zé Vilar. VALDIM explicou que sempre foi 
um jogador e sempre será um desportista. O vereador LUCIANO FURTADO 
disse que o esporte é fundamental para jovens e adultos. O vereador NILTINHO 
disse que todo espaço esportivo é importante. O vereador GILDO BARROS 
parabenizou o colega VALDIM pela vitória conquistada para a sua comunidade. 
O vereador MARCELO CARDOSO disse que o campo da comunidade já é 
antigo. A juventude vai ganhar muito. Ofício 086/16 e justificativa da Dra. 
Cristiane – Prefeita, com Projeto de Lei 051/16 que dispõe sobre a criação de 
adicional de insalubridade e dá outras providências. Matéria enviada para a CFO, 
quando os Edis HÉRBERLH, MARCELO CARDOSO, LUCIANO FURTADO e 
SOCORRO ARAÚJO pediram dispensa do parecer, sendo aprovado por todos. 
Em seguida a Presidente IRMÃ EDILEUZA pôs em votação o mencionado 
Projeto, sendo aprovado por unanimidade. O vereador MARCELO CARDOSO 
disse que o funcionário motivado trabalha feliz e rende mais. O vereador 
RENALDO BRAGA disse que está se fazendo justiça com a categoria, que é 
merecedora pelo trabalho que realiza. Justificativa da Dra. Cristiane – Prefeita, 
com Projeto de Lei 052/16 que dispõe sobre a criação do piso salarial para cargo 
de fiscal de vigilância sanitária e dá outras providências. Matéria enviada para a 
CFO, quando o vereador MARCELO CARDOSO pediu dispensa do parecer, 
sendo aprovado por todos. Em seguida a Presidente IRMÃ EDILEUZA pôs em 
votação o mencionado Projeto de Lei, sendo aprovado por unanimidade. O 
vereador HÉRBERLH MOTA explicou que essa aprovação agora acontecida foi 
uma conquista sua e do colega MARCELO CARDOSO e agradece à Prefeita 
Cristiane por ter enviado a matéria para aprovação na Câmara, como agradece 



aos colegas pela aprovação da matéria. Justificativa da Dra. Cristiane – 
Prefeita, com Projeto de Lei 053/16 que dispõe sobre a denominação de 
Logradouros Públicos e dá outras providências. Matéria enviada para a CJR, 
quando os Edis HÉRBERLH MOTA e MARCELO CARDOSO pediram dispensa, 
sendo aprovado por todos. Em seguida a Sra. Presidente IRMÃ EDILEUZA pôs 
em votação o mencionado Projeto, sendo aprovado por unanimidade. O 
vereador HÉRBERLH MOTA explicou que se trata de uma justa homenagem a 
três pessoas dignas que não estão mais conosco. O vereador MARCELO 
CARDOSO explicou que os nomes merecem a homenagem, pois os 
homenageados foram pessoas conceituadas de nossa sociedade. Chamava o 
Stênio Belém de Diplomata. A palavra foi passada ao Sr. Micael Nobre, que 
falou que a homenagem a quem teve uma vida exemplar é justa. Micael 
explicou que as categorias da saúde serão beneficiadas com responsabilidade 
de acordo com a condição financeira do município. Foi apresentado e 
aprovado por unanimidade um Requerimento Verbal, de autoria do vereador 
RENALDO BRAGA, pedindo à Secretaria de Obras do município que faça o 
conserto das estradas do Candeia. O vereador GILDO BARROS falou que a 
gestão da Prefeita Cristiane está beneficiando os funcionários, o que antes não 
acontecia. O Secretário de Saúde Micael Nobre deixou claro que não é 
candidato a nada, está apenas cumprindo uma missão, está aos poucos 
organizando a saúde do município, que estava um caos. A palavra foi passada 
para o senhor Liduino Cardoso, Diretor Geral desta Câmara, Historiador e 
Pesquisador da História de nosso município, que comunicou aos vereadores e 
povo em geral que na próxima quarta-feira, dia 04 de maio, estará visitando 
nossa cidade a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, da cidade de 
Aparecida do Norte/SP, chegando às 17:30h da cidade serrana de Aratuba pelo 
bairro Mondego, na Capela NS de Fátima/São João Paulo II, que seguirá para a 
igreja Matriz numa caminhada com o povo, com motos e carros, indo pelo Anel 
Viário até a entrada do Liceu e retornando para a Igreja Matriz, onde será 
celebrada a Santa Missa. Liduino Cardoso falou que a imagem da Santa ficará 
todo o dia de quinta-feira na Igreja de Santa Luzia, até às 17 horas, quando 
viajará para a cidade de Acarape. Liduino Cardoso lembrou que no dia 03 de 
dezembro de 1953 esteve em nossa cidade a imagem peregrina de Nossa 
Senhora de Fátima, vindo de Aracoiaba pelo Bairro Putiú, com crianças, 
mulheres e homens, indo em caminhada até a Igreja Matriz, finalizando com a 
santa Missa, um fato histórico jamais visto em toda a nossa história, mérito do 
grande esforço do Comendador Ananias Arruda, do Padre Severino Xavier, S.J 
Vigário de nossa Paróquia, Prefeito Capitão Miguel Edjy Távora Arruda, 
Comissão Organizadora e povo em geral. Liduino Cardoso disse que a visita 
da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida também entrará para a 
nossa história religiosa. Nada mais havendo a tratar, a Presidente IRMÃ 
EDILEUZA PAIVA deu por encerrada a presente Sessão Ordinária, sendo lavrada 
pelo Senhor Carlos Gardel a presente ata, que após ser lida e achada conforme será 



aprovada e assinada pelos vereadores presentes. A presente Sessão foi levantada 
às vinte horas e seis minutos. 

PLENÁRIO VEREADOR GERARDO FÉLIX DE SOUZA. 
SALA DAS SESSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

BATURITÉ EM 02 DE MAIO DO ANO DOIS MIL E DEZESSEIS. 
 
MEMBROS DA MESA DIRETORA 
PRESIDENTE IRMÃ EDILEUZA BEZERRA R. PAIVA 
VICE-PRESIDENTE HÉRBERLH FREITAS REIS C. MOTA 
PRIMEIRO SECRETÁRIO FRANCISCO MARCELO CARDOSO 
SEGUNDO SECRETÁRIO NILTON GUEDES FILHO – NILTINHO 
 
DEMAIS VEREADORES 
VEREADOR JORGE RENALDO NOGUEIRA BRAGA 
VEREADOR DOMINGOS SÁVIO CÉSAR ALVES - NÃO COMPARECEU 
VEREADORA SIMONY COUTINHO FREITAS FEITOSA 
VEREADOR FREDERICO OZANAN C. B. MOREIRA - NÃO COMPARECEU 
VEREADORA MARIA DO SOCORRO ARAÚJO LIMA 
VEREADOR LUCIANO GOMES FURTADO 
VEREADOR NELSON EDGY GERMANO ARRUDA 
VEREADOR HERMENEGILDO BARROS PEREIRA – GILDO 
VEREADOR VALDEREZ LOPES OLIVEIRA – VALDIM 
 


